Rada školy pri Materskej škole Ul. D. Krmana č. 334/6 v Prievidzi
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY KONANEJ DŇA 21.4.2022
Prítomní: Mgr. Jozef Mjartan , Zuzana Zajacová , Jana Brnová , Eva Bondorová , Denisa
Matejovičová
Neprítomní: Ing. Ľuboš Jelačič , Helena Dadíková
Prizvaní: Mgr. Eva Kováčiková

Program:
1. Otvorenie , oboznámenie s programom zasadnutia
2. Výročná správa RŠ za rok 2021
3. Informácie riaditeľky školy o zápise detí do MŠ na šk. rok 2022/2023, prerokovanie
kritérií prijímania detí na predprimárne vzdelávanie
4. Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti za 1. polrok školského roka 2021/2022
5. Oboznámenie s realizovanými a plánovanými akciami pre deti v školskom roku
2021/2022
6. Informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení a materiálno-technickom
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

K bodu 1
Predsedníčka RŠ Eva Bondorová otvorila rokovanie a privítala prítomných členov RŠ.
Ďalej privítala prizvaných hostí: riaditeľku MŠ Mgr. Evu Kováčikovú. Predložila návrh
programu rokovania a požiadala o hlasovanie o predlženom návrhu programu. Výsledok
hlasovania: za 5 hlasov, proti 0 hlasov. Predsedníčka RŠ konštatovala , že RŠ bola
uznášania schopná, nakoľko sa na jej rokovaní zúčastnilo päť zo siedmych členov.
Ospravedlnení členovia Ing. Ľuboš Jelačič a Helena Dadíková, zástupcovia zriaďovateľa,
sa z pracovných dôvodov nezúčastnili. Za zapisovateľku rokovania RŠ bola určená
Denisa Matejovičová , overovateľmi zápisnice boli určení Mgr. Jozef Mjartan, Jana
Brnová.

K bodu 2
Predsedníčka RŠ Eva Bondorová prečítala a oboznámila prítomných s výročnou správou
RŠ za rok 2021.
Príloha č. 1 - Výročná správa RŠ

K bodu 3
Riaditeľka MŠ Mgr. Eva Kováčiková oboznámila prítomných členov RŠ o zápise detí do
MŠ na šk. rok 2022/2023, ktoré sa uskutoční v dňoch 2.a 3. mája 2022. Ďalej o spôsobe
podania žiadosti od zákonného zástupcu a podmienkach prijímania detí na predprimárne
vzdelávanie. O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka MŠ do 30. júna.

K bodu 4
Riaditeľka MŠ Mgr. Eva Kováčiková prečítala členom RŠ Analýzu VVČ za 1. polrok
školského roka 2021/2022. Z analýzy, ktorú vypracovali p. učiteľky v jednotlivých
triedach, hovorila o silných stránkach, v ktorých deti vynikajú ale tiež o slabých
stránkach, ktorým sa budú pani učiteľky venovať v ďalšej práci s deťmi.

K bodu 5
Riaditeľka MŠ Mgr. Eva Kováčiková oboznámila členov RŠ s akciami, ktoré boli už
uskutočnené od septembra 2021 do apríla 2022. Ďalej hovorila o plánovaných akciách do
konca šk. roka a to návšteva kynológa v mesiaci apríl, v máji – výchovný koncert v ZUŠ ,
besiedky detí ku Dňu matiek, športovo – branné podujatie Spaťan, predplavecká príprava
predškolákov, v júni ku Dňu detí – sférické kino, športová olympiáda, rozlúčka
s predškolákmi.

K bodu 6
Riaditeľka MŠ Mgr. Eva Kováčiková informovala prítomných členov RŠ o pedagogickoorganizačnom

zabezpečení

a materiálno-technickom

zabezpečení

výchovno-

vzdelávacieho procesu
Príloha č. 5 - informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení a materiálnotechnickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

K bodu 7
1) Riaditeľka MŠ Mgr. Eva Kováčiková prečítala písomné vyjadrenie od pána Martina
Hamera ku požiadavke Mgr. Jozefa Mjartana zo dňa 14.10. ,na zástupcu zriaďovateľa
v RŠ , o rozšírenie parkoviska pred MŠ. Stanovisko – na koľko je na ploche pozemku
elektrická komunikácia nie je možné rozšíriť parkovaciu plochu.
2) Zuzana Zajacová vyjadrila nespokojnosť s nariadením zákazu podávať deťom ovocie
a potraviny z domu , čo jej bolo následne dôkladne vysvetlené.
3) Mgr. Jozef Mjartan sa obrátil na RŠ s požiadavkou o krúžok ANJ pre deti
v nasledujúcom školskom roku 2022/2023
4) Riaditeľka MŠ Mgr. Eva Kováčiková podala informáciu o prevádzke materských škôl
v meste Prievidza počas letných prázdnin. V mesiaci júl bude v prevádzke naša MŠ
UL. D. Krmana a v mesiaci august budú v prevádzke štyri materské školy: MŠ Cesta
Vl. Clementisa, MŠ Nábrežie sv. Cyrila, MŠ J. Matušku a MŠ Ul. Športová.

K bodu 8
Uznesenie zo zasadnutia RŠ:
Uzn. č. 1/2022
RŠ berie na vedomie:
a) Výročnú správu RŠ
b) informácie riaditeľky MŠ o zápise detí do MŠ na šk. rok 2022/2023
c) Analýzu výchovno-vzdelávacej činnosti za 1.polrok školského roka 2021/2022
d) Plánované akcie pre deti na mesiace apríl - jún 2022
e) informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu
Uzn. č. 2/2022
RŠ ukladá
a) riaditeľke MŠ zistiť možnosť realizácie krúžku ANJ, dostupnú lektorku
Na záver zasadnutia poďakovala predsedníčka RŠ prítomným za účasť a zasadnutie RŠ
ukončila.
V Prievidzi, dňa 23.4.2022

Zapísala: Denisa Matejovičová
Overili: Mgr. Jozef Mjartan
Jana Brnová

